
Tutorial 

A aula é lançada através de um link disponibilizado pelo docente na área da plataforma de e-learning. Após a disponibilização do link, deverão clicar no mesmo e verão este 

primeiro ecrã onde devem escolher “Autenticar, usando credenciais da minha instituição” (1): 

 

De seguida escolhem a Universidade Fernando Pessoa na lista (2) e clicam em Seleccione (3):

 



No ecrã seguinte fazem o login com as credenciais da UFP, número de aluno e password (4) e clicam em “entrar” (5): 

 

Após efectuarem o login, são levados à página de entrada na sessão, já com o vosso nome preenchido no campo para o efeito (6) e podem clicar em “Entrar na reunião” (7)  

para acederem à aula: 

 



 

Lançada a sessão, verão um primeiro ecrã semelhante ao apresentado aqui do lado esquerdo, com o qual não devem interagir (e que desaparecerá passado alguns 

segundos), seguido de um outro, aqui apresentado do lado direito, que também desaparecerá rapidamente: 

 

 

 

Após este dois ecrãs temporários de lançamento de sessão, entrarão na Sala Virtual: 



 

 

Na Sala Virtual deverão aguardar que o docente dê a permissão para poderem ligar o microfone e a webcam. Depois dessa permissão, já vão conseguir ver todos os ícones 

assinalados como 1, 2 e 3 na figura seguinte: 



 

1 – Saída de som (headset ou colunas) do computador. Quando a Sala Virtual é lançada, é detectada automaticamente a saída de som e esta fica activa por defeito (a 

verde), não sendo necessário clicar no item. Estão com isto habilitados a ouvir o professor. 

2 – O Microfone (headset ou microfone interno de portátil). Quando a Sala Virtual é lançada o ícone do microfone não aparece. É necessário aguardar pela permissão do 

docente e só depois o ícone assinalado com um “2” na imagem fica visível. Basta clicar e o microfone passa a ficar activo (a verde).  

3 – A webcam. Quando a Sala Virtual é lançada o ícone da webcam não aparece. É necessário aguardar pela permissão do docente e só depois o ícone assinalado com um 

“3” na imagem fica visível. Basta clicar e a webcam fica activa. Isto significa que a mesma já está ligada, mas ainda é necessário clicar em “iniciar compartilhamento” para a 

imagem ser transmitida para o docente.  

Nota: As aulas gravadas na anterior Sala Virtual (Blackboard Collaborate) ficarão disponíveis em “Gravações Blackboard Collaborate” na área de cada disciplina. 


